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NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 
 

Przez cały czerwiec zapraszamy do 
udziału w nabożeństwach ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Będą się one odbywać w ramach 
codziennych adoracji Najświętszego 
Sakramentu w tygodniu o godz. 
17.30, a w niedzielę o godz. 18.30.  

 

* * * 

MSZA ŚWIĘTA O ŚWIĘTOŚĆ DLA 

RODZIN 

I ŚRODA MIESIĄCA 

1 czerwca  

Pragniesz założyć rodzinę silną Bo-

giem? 

Szukasz umocnienia? 

Przeżywasz trudności? 

Przechodzisz kryzys w małżeństwie? 

Twoi bliscy zeszli ze ścieżki wiary? 

Potrzebujesz św. Józefa, Opiekuna 

Świętej Rodziny! 

Z okazji trwającego Roku Rodziny 
Amoris Laetitia wprowadzamy cy-
kliczną Mszę świętą o świętość dla 
rodzin w każdą I środę miesiąca 
o godz. 18.00. Jest to dzień szczegól-
nie poświęcony św. Józefowi, Opieku-
nowi Świętej Rodziny. Msza święta 
będzie sprawowana w kościele para-
fialnym przy XVIII-wiecznym ołtarzu 
poświęconym św. Józefowi.  

 

Zabytkowy kościół św. Mikołaja raz 
po raz odkrywa przed nami swoje pięk-
no. Zachęcamy, by zatrzymać się chwilę 
dłużej w prezbiterium i skierować wzrok 
na antependium w ołtarzu bocznym 
znajdującym się po prawej stronie.  
Antependium to nic innego jak ozdobna 
osłona przedniej części mensy ołtarza. 
W tym przypadku jest ono bogato zdo-
bione dekoracją malarską. W centralnej 
części na tle promienistych glorii 
umieszczone zostały trzy hierogramy – 
znaki literowe symbolizujące Jezusa, 
Maryję i Józefa.  

W narożnikach antependium nama-
lowane zostały sceny z życia św. Józefa 
pośród kwiatów i atrybutów świętego, 
które mogą służyć nam do kontemplacji. 
Opatrzono je banderolami z łacińskimi 
napisami odnoszącymi się do poszcze-
gólnych przedstawień. W lewym gór-
nym roku widzimy scenę castum spon-
sum- mistycznych zaślubin Matki Bo-
skiej, ubranej w białą suknię i niebieski 
płaszcz, podającej rękę św. Józefowi. 
Poniżej przedstawiona została scena 
ucieczki do Egiptu – peregrinatio sacra- 
Matka Boska i św. Józef z kijem wę-
drowca na ramieniu, trzymają za ręce 
stojące między nimi Dzieciątko. 
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W górnym prawym rogu uwieczniona 
została scena nutritii cura- troska 
św. Józefa o chleb dla Rodziny. Widzi-
my zgrupowanych przy stole, Matkę 
Boską z Dzieciątkiem na kolanach i św. 
Józefa wyciągającego doń rękę.  

Wreszcie w dolnym rogu autor 
przedstawił scenę zatytułowaną mors 
pretiosa – śmierć św. Józefa, który leży 
na białym posłaniu ze złożonymi na 
piersiach rękami. Przy nim siedząca 
Matka Boska i Jezus z uniesioną ku 
górze ręką. 

Życie Świętej Rodziny wcale nie 
było łatwe, a jednak z nazaretańskiego 
domu promieniowało i wciąż promie-
niuje szczęście. Jego tajemnicą jest 
wzajemna miłość zakorzeniona w Bogu, 
zapatrzenie w Jezusa i troska o Niego. 
To wzór jaki dostaliśmy do naśladowa-
nia. 

* * * 

PEREGRYNACJA IKONY ŚWIĘTEJ 

RODZINY 

13 -14 czerwca 2022 

 

PROGRAM: 

13 CZERWCA 

1600  powitanie i wprowadzenie Ikony 

do kościoła parafialnego  

1715 różaniec fatimski 

1800 Eucharystia z procesją wokół 

kościoła -przewodniczy JE Ks. Bp Jan 

Zając 

2000  adoracja prowadzona przez rodziny 

2100-2400 adoracja prowadzona przez 

rodziny zakonne 

14 CZERWCA 

630  i 715 Msze święte 

800 -1500 możliwość indywidualnej ado-

racji 

1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia  

1530 pożegnanie 

 

Peregrynacja ikony w naszej archidiece-
zji związana jest z ogłoszonym przez 
Papieża Franciszka Rokiem Rodziny 
Amoris Laetitia.  
To okazja do wspólnej modlitwy za 
rodziny i małżeństwa w parafiach 
wszystkich dekanatów naszej archidie-
cezji. Centralnym punktem peregry-
nacji jest wieczorna Eucharystia 
i modlitwa przy ikonie w pierwszym 
dniu peregrynacji w parafii, podczas 
której pragniemy dziękować za sakra-
ment małżeństwa i dar życia rodzinne-
go. Niech dla wszystkich rodzin, jak 
zachęca nas Arcybiskup Marek Jędra-
szewski, „będzie to czas modlitwy, 
czuwania i zatroskania, aby wszystkie 
one były coraz bardziej Bogiem silne” 
(List Pasterski na Adwent 2021r.). 

ks. dr Paweł Gałuszka 

 

 

Ikona św. Rodziny powstała w pracowni 

św. Łukasza w Krakowie, działającej 

przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu 

Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia na 

wzór ikony namalowanej przez Lię 

Galdiolo, poświęconej przez św. Jana 

Pawła II w 1994 roku. 
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Namalowana według kanonów malar-

stwa bizantyjskiego na desce lipowej, 

zagruntowanej i pozłoconej, w technice 

temperowej, naturalnymi pigmentami. 

Ikonę napisał i namalował o. Zygfryd 

Kot SJ. 

 

Inspiracją do powstania ikony św. Ro-
dziny jest objawienie i dogmat o Trójcy 
Świętej. To, co Duch Święty już sześć 
wieków temu dał Kościołowi w ikonie 
Trójcy Świętej, ręką świętego mnicha 
Andrieja Rublova rozszerza się i łączy 
z typowymi dla naszych czasów potrze-
bami duchowymi. Chodzi przede 
wszystkim o przywrócenie rodzinnej 
instytucji małżeństwa wartości sakra-
mentalnej i teologicznej, która w tym 
okresie przeżywa szczególnie głęboki 
kryzys. Boski obraz Trójcy Świętej 
znalazł swoje odbicie w ziemskiej 
św. Rodzinie: Jezusa, Maryi i Józefa. 

o. Zygfryd Kot SJ 

 
Ikona, podobnie jak Słowo Boże, od-
działuje na tego, do kogo dociera. Ten 
efekt to nic innego jak przebóstwienie 
wierzącego. To realna obecność przed-
stawionych osób i wydarzeń, dokładnie 
taka, jak tego doświadczamy w Eucha-
rystii, ikona jest niejako sakramentem 
obecności tego i tych tajemnic, które 
obrazuje. Ikonę można określić mianem 
„aktywnego lustra”, które przemienia 
osobę na swoje podobieństwo. W rze-
czywistości to nie tyle wierzący patrzy 
na ikonę, ile raczej ikona patrzy na 
wierzącego. Bada go, urzeka się nim, bo 
przestrzeń którą tworzy, ogarnia tę na-
szą. Wydarzenie, tajemnica, którą 
przedstawia ikona, otwiera się na 
tego, kto ją kontempluje, i sprawia, że 
staje się on uczestnikiem tego, co ob-
serwuje.                  ks. Bartosz Wronikowski 

Więcej informacji: 
https://peregrynacjaikony.pl/ 

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY 

 

Jezu, Maryjo i Józefie, 

w was kontemplujemy 

blask prawdziwej miłości, 

do was zwracamy się z ufnością. 
Święta Rodzino z Nazaretu, 

uczyń także nasze rodziny 

środowiskami komunii i Wieczernikami 

modlitwy, 

autentycznymi szkołami Ewangelii 

i małymi Kościołami domowymi. 

Święta Rodzino z Nazaretu 

niech nigdy więcej w naszych rodzinach 

nikt nie doświadcza 

przemocy, zamknięcia i podziałów: 

ktokolwiek został zraniony albo zgor-

szony, 

niech szybko zazna pocieszenia i ule-

czenia. 

Święta Rodzino z Nazaretu, 

przywrócić wszystkim świadomość 

sakralnego i nienaruszalnego charakteru 

rodziny, 

jej piękna w Bożym zamyśle. 

Jezu, Maryjo i Józefie, 

usłyszcie, wysłuchajcie naszego błaga-

nia! Amen. 
* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

Serdecznie zapraszamy na kolejne 
w tym roku nabożeństwo fatimskie 
w poniedziałek 13 czerwca. Roz-
pocznie się ono wyjątkowo modlitwą 
różańcową o godz. 17.15. Następnie 
będziemy uczestniczyć w Mszy świę-
tej i procesji wokół kościoła, niosąc 
feretron z figurą Matki Boskiej i ikonę 
Świętej Rodziny.  
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JEDNODNIOWA PIELRZYMKA 

AUTOKAROWA NA PODHALE 

11 czerwca 
 

W związku z przypadającą w tym 
roku 25. rocznicą pielgrzymki św. Jana 
Pawła II do Ojczyzny (1997-2022), 
pragniemy wyruszyć śladami Ojca 
Świętego na Podhale w sobotę 
11 czerwca. Wyjazd autokarem o godz. 
5.30 sprzed kościoła (ul. Kopernika 9). 

W programie: 
• Msza św. w Sanktuarium Matki 

Bożej Królowej Podhala w Ludźmie-
rzu; 
modlitwa w Maryjnym Ogrodzie 
Różańcowym 

• nawiedzenie Sanktuarium Narodo-
wego Matki Bożej Fatimskiej w Za-
kopanem – Krzeptówkach, kaplicy 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Jaszczurówce oraz Sanktuarium 
św. Jana Pawła II w Nowym Targu 

• spotkanie przy grillu w Osieczanach, 
w parafii pw. św. Wojciecha BM. 

Powrót do Krakowa około godz. 19.00. 
Koszt: dorośli 80 zł, dzieci 40 zł. 
Zapisy w kancelarii parafialnej w godzi-
nach urzędowania. Ilość miejsc ograni-
czona. 

* * * 

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

16 czerwca 
 

Przebieg procesji: 

Tegoroczną procesję rozpoczniemy 

Eucharystią o godz. 15.00 w kościele 

parafialnym św. Mikołaja przy ulicy 

Kopernika 9. Po Eucharystii udamy 

się do kościoła Niepokalanego Po-

częcia NMP XX. Misjonarzy, następ-

nie do kościoła SS. Karmelitanek 

Bosych, skąd ulicą Kopernika wró-

cimy do kościoła parafialnego, za-

trzymując się przy Bazylice Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa 

OO. Jezuitów. Prosimy o asystę dzie-

ci do sypania kwiatów. 

 

* * * 

 

ZMIANY W WAKACYJNYM 

PORZĄDKU MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 
Przypominamy, że wzorem ubiegłych 
lat począwszy do 29 czerwca do 31 
sierpnia włącznie nie będzie w dni 
powszednie Mszy św. o godz. 7.15. 
Wyjątkiem jest I sobota – tego dnia 
Msza św. odbędzie się normalnie.  
Porządek Mszy świętych w niedziele 
i święta pozostaje bez zmian. 
 

 

* * * 

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12-431-22-77 

PeKaO S.A. III O/Kraków: NRB 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113 
http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/ 

http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/

